VÄXJÖ TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen
3:6

Mål nr: P 1700-21
2021-05-24

Laga kraft
Slutligt beslut (särskilt uppsatt), 2021-04-29

Avgörandet beträffande Simrishamns kommun (KN1291) har vunnit laga kraft
2021-05-20.

Avgörandet beträffande Kjell-Harald Sjövall har vunnit laga kraft 2021-05-20.
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SLUTLIGT BESLUT
2021-04-29
meddelat i Växjö

PARTER
Klagande
Kjell-Harald Sjövall
Motpart
Simrishamns kommun
272 80 Simrishamn
ÖVERKLAGAT BESLUT
Simrishamns kommun, Samhällsplaneringsnämndens beslut den 25 februari 2021;
ärendenr 2017/34
SAKEN
Detaljplan för fastigheten Brantevik 36:2 m.fl, Simrishamns kommun; nu fråga om talerätt
___________________
BESLUT
Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet.
___________________
BAKGRUND
Samhällsplaneringsnämnden i Simrishamns kommun beslutade den 25 februari 2021 att
anta en detaljplan för fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99. Beslutet har
överklagats av Kjell-Harald Sjövall.
YRKANDEN M.M.
Kjell-Harald Sjövall har yrkat att beslutet att anta detaljplanen ska upphävas. Han har
beretts tillfälle att klargöra sin talerätt, och har med anledning av detta anfört bl.a. följande.
Han har inkommit med yttrande under granskningstiden och borde med anledning av detta
anses ha talerätt. Dessutom företräder han Branteviks Dikningsföretag och
dikningsföretaget borde generellt alltid stå med på sakägarlistan för detaljplaner i
Brantevik. Kommunen tar dock av någon anledning aldrig upp dikningsföretaget på
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sakägarlistor i detaljplaner, trots att dikningsföretagets verksamhetsområde går rakt igenom
Branteviks tätort.
SKÄL FÖR BESLUTET
Enligt 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om vem som får
överklaga ett beslut att anta en detaljplan i 42 § förvaltningslagen (2017:900), FL. Enligt
42 § FL får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Huruvida beslutet ska anses
”angå” någon beror på den effekt som beslutet får för vederbörande. För klagorätt brukar i
rättspraxis krävas att beslutet antingen påverkar den klagandes rättsliga ställning eller rör
ett intresse som denne har och som på något sätt har erkänts av rättsordningen (se NJA
2015 s 976). Enskilda kan inte stödja sin talerätt enbart på allmänna intressen. För att ha
rätt att klaga på ett beslut om antagandet av en detaljplan brukar det normalt sett krävas att
man äger en fastighet inom eller direkt gränsande till planområdet. Om endast en väg
skiljer den klagandes fastighet från planområdet anses man också som regel ha talerätt (Se
bl.a. NJA 2017 s 421).
Den klagandes fastighet 17:268 gränsar inte till, eller ligger i, planområdet. Den klagande
har även gjort gällande att detaljplanen kan påverka Branteviks dikningsföretag som hans
fastighet är delägare i. Dikningsföretaget ingår dock inte heller i, eller gränsar till,
planområdet. Av utredningen i planärendet framgår även att dagvattenledningsnätet som
belastas av det aktuella planområdet inte är sammankopplat med det dagvattennät som
dikningsföretaget är kopplat till. Mark- och miljödomstolen bedömer därför att det inte
heller har framkommit att han i egenskap av delägare i dikningsföretaget har någon
klagorätt. Det har inte heller i övrigt framkommit några skäl som kan grunda talerätt.
Överklagandet ska därför avvisas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-11)
Överklagande senast den 20 maj 2021.

Ann Westerdahl
___________________

Lars Fransson
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I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Ann Westerdahl, ordförande, och tekniska
rådet Lars Fransson. Föredragande har varit beredningsjuristen Martin Johansson.

Bilaga 1

Hur man överklagar

MMD-11

_________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
domstolen överklagandet och alla handlingar i
målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från beslutets datum. Sista
datum för överklagande finns på sista sidan i
beslutet.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
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Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och
varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande
(läs mer om prövningstillstånd längre ner).

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och
telefonnummer.

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att beslutet gäller.

 Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att mark- och miljödomstolen
dömt rätt.

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om
du har frågor. Adress och telefonnummer hittar
du på första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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